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 مؼدمة

  .احلؿد هلل، والصالة والسالم عذ رشول اهلل

 وبعد:

شتعـت باهلل دم ا، والعتؽاف الػطر زكاة بػؼهؾؼة متع وجواًبا أربعون شماًل ففذه 

، مع عدم شبقاًل متحرًيا الدلقل ما اشتطعت إىل ذلك  ،فاـمجعفا ودم اإلجابة ع

 ،والتقسر عذ الـاسفقفا التوشط والسفولة  تإمهال أقوال عؾامء األمة، واعتؿد

 أو إمجاًعا متحؼًؼا. ا رصحًيامل أخالف كص   ما

، عؾقفم هسفؾون مسائؾؼفاء وعؾامء يقرسون عذ الـاس العؾم وي  فلمتـا حتتاج إىل ف

 .عؾامء يػؼفون ويػفؿون الواقع الذي يعقشه الـاس دم بالدهم

 ل يشء قدير.كدائاًم، إكه عذ  واهللَ أشلل أن يوفؼـي لؾحق والصواب 

 حم أمي رمحة واشعة، وأن ي عّجل بشػاء زوجتي.رأن يأشلل واهلل 

 ؿود آل رجب: أمحد بن حمالباحث وادحؼق وكتبه

 ـ من رشققة -سـقةقرية خالد بن الولقد ـ احلدم 

 02552537620واتس: 

 هـ( 2439) رمضانمن صفر  (3عن السبت)

 م(2028)مايو (29)ادوافق 
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فتاوى الاعتكاف: -أولًا 

؟ف العتؽافر  : عَ 2س 

 .التعبد ةق  بـ   ادسجد دم الؾبث هو العتؽافقال العقـي: ج: 

 ادؽث :الرشع ودم .والؾزوم وادؽث احلبس :الؾغة دم هووقال الـووي: 

 .خمصوصة بصػة خمصوص صخص من ادسجد دم

؟وما ثواب ادعتؽف ؟م العتؽافؽ  ح  ما :2س 

عذ  ،ل اإلمجاع عدد كبر من أهل العؾمؼَ مستحب، وقد كَ العتؽاف ج: 

،  وابن ةر  بَ والـووي، وابن ه   وابن حزم، د،ص  ابن ر  وابن ادـذر،  :رأشفم

 وغرهم. ...، والزركمقدامة

 .ـة الـبي أما ثوابه فقؽػي أن ادعتؽف متبع لس  

، كام أ خػي ثواب لثوابدل عذ ع ظم هذا افؼد وكل عؿل أ خػي ثوابه  

 ضحقة.الصقام واأل

 إل ل،: قال صقًئا؟ العتؽاف فضل دم تعرف: ألمحد قؾت: داود أبو قال

 .ضعقًػا صقًئا

؟عذ الراجح لديك صحة العتؽاف: ما رشوط 3س 

وأن  والتؿققز، والـقة، والعؼل،اإلشالم،  :هي رشوط صحة العتؽافج: 

 .يؽون دم مسجد
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مؽان العتؽاف؟ما : 4س 

وَن  }لؼوله تعاىل:  ادسجد مؽان العتؽافج:  ت م  َعاك ػ  ن  َوَأك  وه   
َوَل ت َبارش 

ود  اهلل   فَ  د  د  ت ؾ َك ح  م  دم  اد ََساج  َبِّي   اهلل   آَيات ه  ل ؾـ اس  َلَعؾ ف  َك ي 
َرب وَها َكَذل  اَل َتؼ 

 .  [287: البؼرة] { َيت ؼ ونَ 

كبر بِّي العؾامء دم صػة ادسجد الذي يؽون فقه  ثم حدث خالف

 .العتؽاف

وبه قال اجلؿفور من احلـػقة،  امعةاجل تؼام فقهوالراجح أكه دم كل مسجد  

 وغرهم. ...وأبو ثور، وإشحاق ،وأمحد ،ومالك

 ىل أن يؽون مسجًدا تؼام فقه اجلؿعة.و  األَ  :قؾت

؟«ةل اعتؽاف إل دم ادساجد الثالث»: هل صح حديث: 5س 

ومل أكػرد هبذا،  .هذا ما أختاره فقه .ضعقف مرفوًعا، والصواب وقػهج: 

حمؿد عؿرو  وصقخـا احلويـي، وصقخـا ،يػه صقخـا العدوع  ؼد َض ف

 .غرهمو ...لؾطقف، والشقخ خالد احلايكعبدا

يؽون لؾرجال والـساء واألضػال؟العتؽاف  : هل 6س 

كان  ذاإ :برشوط وذلك، مستحب عـد مجفور العؾامءاعتؽاف الـساء ج: 

ؿوافؼة ويل ادرأة أو بع أحد عؾقفن، وكذا ؾ  ط  أن يَ  َش ـًا ومل ي  م  آادسجد 

   .عتؽف كساء الرشول افؼد  :زوجفا
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ث من د  لن حَي   ،اـً رزي ًزاق  م   فنذا كان الطػل عاقاًل  ،أما اعتؽاف األضػالو

دم ذلك صلن تدريبه  هصلكفال بلس باعتؽافه،  ،ه أي رضر دم ادسجدئورا

زت ذلك دار اإلفتاء.وَج  .عذ الصوم  و 

دم غر صفر رمضان؟ كان إذا: هل يصح العتؽاف 7س 

ؿوًما دم رمضان ودم غره، لؽـه دم ع هج: كثر من العؾامء عذ اشتحباب

 .اعتؽف دم العرش األواخر مـه لؽون الرشول :رمضان أصد تلكقًدا

 .ول من صوالاعتؽف دم العرش األ   أن الـبي  (مسؾمصحقح )دم  و

. وعـد دم آخر العرش من صوال الـبي اعتؽف  (البخاري)صحقح ودم 

  .ا من صوالعرًش  الـبي  اعتؽفي كذلك: البخار

هل جيوز لؾؿرأة أن تعتؽف دم بقتفا؟8س : 

، هذا غر وارد عن كساء الـبي  ع من ذلك أكثر العؾامء، وألنـَ مَ  :ج

 .ول عن الصحابقات

 وأصل العتؽاف دم ادسجد الذي يصيل فقه الـاس. 

متى يبدأ العتؽاف؟9س :  

أكثر العؾامء عذ أن ادعتؽف يدخل ادسجد قبل غروب صؿس لقؾة ج: 

 حلادي والعرشين. ا

 ل بعد صالة الػجر من يوم احلادي والعرشين.يرى أكه يدخوبعضفم 

 يوم عرشين من رمضان. والظاهر أن ادعتؽف يدخل قبل غروب صؿس
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 .األحوط  وهذا هو

فطاره إبل شقؽون ، ت لقؾة احلادي والعرشين دم ادسجدقعؾقه شقب ـاءً وب   

 يوم عرشين من رمضان دم ادسجد.

؟هاعتؽاف ومتى يـتفي ؟ى يرج ادعتؽف: مت20س 

ول يرج إل  ،ذهب فريق من العؾامء إىل أكه يبقت لقؾة العقد دم ادسجد ج:

 .عذ صالة العقد

إىل أكه  -عذ رأشفم شادتـا األحـاف، والشافعقة -خرونآبقـام ذهب  

 خر يوم من رمضان.آيرج بؿجرد غروب صؿس 

يـؼيض بغروب الشؿس من آخر  بزوال الشؿس، والشفر يـؼيضالعرش ف

 .يوم من صفر رمضان

 . العؾامءوهذا هو الصحقح من قويَل  

ما أقل مدة يؿؽــي أن أعتؽف فقفا؟22س : 

ل حد  هؾف العؾامء دم هذه ادسللة عذ عدة  أقوال، والصحقح أكاختَ  ج:

  .ألقل العتؽاف وأكثره

ولؽن  .ـهصح ذلك م ،ن دخل ادسجد وكوى العتؽاف ولو دققؼةؿَ ف

ن اعتؽف الـفار ن اعتؽف شاعة ومَ بِّي مَ  -هـاك فارق دم الثواب واألجر

 وهذا قول أكثر الػؼفاء. وهناًرا. ن اعتؽف لقاًل كؾه، ومَ 



 واالعتكاف الفطر زكاة فقه يف فاَفاخِل الفتاوى   

 

9   

 

أما أقل زمان العتؽاف، فعـد الشافعي وأيب حـقػة وأكثر د: ص  قال ابن ر   

 الػؼفاء أكه ل حد له.

شسط؟ي   شسط الصوم لالعتؽاف أو لهل ي   : 22س 

  .ج: اصسط ذلك كثر من الػؼفاء

  .العؾامء قويَل وهو الصحقح من  ،ذلك رشًضا رَ وبعضفم مل يَ 

فؼال له الـبي  ،أن يعتؽف لقؾةبن اخلطاب ريض اهلل عـه ر عؿر َذ فؼد كَ 

فؿػاده جواز العتؽاف بدون  .«بـذرك أوف  » :صذ اهلل عؾقه وشؾم

 .ك الـبي ر ذلكَ ولو كان الصوم رشًضا لَذ  ،ومص

ساء أن يعتؽػن؟ػَ أو الـ  حلائض أو اؾؿستحاضة لهل يصح  :23س 

 ،ج: أما ادستحاضة فال ريب دم جواز اعتؽاففا ما دامت لن تؾوث ادسجد

 .ـت الػتـةووافق ولقفا أو زوجفا، وأ م  

 ومس الؼرآنوقراءة  والعتؽاف والصقام الصالة وأما)  قال الـووي: 

 العبادات ووجوب الشؽر وشجود لتالوةا وشجود ومحؾه ادصحف

  .(عؾقه عؿَ م    وهذا .كالطاهرة ذلك كل دم ففي -عؾقفا

 والظاهرية عذ اجلواز  .فاجلؿفور عذ ادـع ،وأما احلائض والـػساء

وعذ فرض صحة األدلة  .ألكه ل يصح لؾجؿفور دلقل: وقوهلم أصح

 اميث جاز دخوهلالتؾو ، فنذا اكتففالعؾة من الـفي هي تؾويث ادسجد

 .ام واعتؽاففامومؽثف
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ما مبطالت العتؽاف؟: 24س 

 اجلامع أو إكزال ادـي دم القؼظة، واخلروج من ادسجد لغر رضورة.ج: 

رج من ادسجد ول يـؼطع اعتؽافه؟تى جيوز لؾؿعتؽف أن َي : م25س 

 .لؾخالء ـ ولقس دم ادسجد خالء ـج: إذا خرج 

ن يطػئه، أو جلؾب الطعام ريق ل يوجد مَ كنضػاء ح :أو خرج لؾرضورة 

 عؼد فقه اجلؿعة.إذا مل يؽن دم مسجد ت   ،، أو لصالة اجلؿعةأو الرشاب

ـازة أو لدرس شفود اجل  ل: هل يرج ادعتؽف لعقادة ادريض أو 26س

 العؾم؟

 وحظه من الـظر ولؽل رأي وجاهتهدم ادسللة خالف كبر بِّي العؾامء،  ج:

 .وأكا أختار اجلواز

الصسط دم العتؽاف؟ وهل تؼول به؟ ى: ما معـ27س 

ض يل عارض أو رَ عَ  ن  إ   :عـد كقة العتؽافأن يؼول ادعتؽف ج: معـاه 

  .فسلخرج  -ة أو دكقويةقأو مصؾحة ديـ رضورة

 .عذ رأشفم شادتـا احلـػقة والشافعقة ،وقد جوزه فريق من العؾامء

  .وبؼوهلم أقول

 .«ي واصسضيج  ح  » :بـت الزبر اعةبَ لض   الرشول ومستـدهم قول

فؽالمها عبادة ماكعة لؽثر من  ،فقؼاس العتؽاف عذ احلج :قالوا

 .«ادسؾؿون عـد رشوضفم»وكذلك حديث:  .ادباحات
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فنن اعتؽافه ل  ،ن قاله وخرج أثـاء اعتؽافهوفائدة هذا الصساط أن مَ 

 يـؼطع.

يباح له؟ي الذستحب لؾؿعتؽف؟ وما ي  الذي ما : 28س 

 ؾطاعات عؿوًما.لؼراءة الؼرآن، ولستحب له أن يـؼطع لذكر اهلل وج: ي  

ل س  ويباح له: الـوم، واألكل والرشب، والؽالم ادباح، ودرس العؾم، والغ  

 س مجقل الثقاب، وأن يزوره أحد.ب  والوضوء، والتطقب، ول  

جيب عؾقه الوفاء؟ ن كذر أن يعتؽفمَ هل : 29س 

 ولؽـه عجز ؟ ة،دم أحد ادساجد الثالثكذر أن يعتؽف ن مَ  ماذا عذو 

ن كذر أن مَ » :حلديث :ر العتؽاف أن يعتؽفَذ ن كَ مَ  جيب عذ ،ج: كعم

 .«هفؾقطع ،يطقع اهلل

فعؾقه كػارة يؿِّي   ة، ز عن العتؽاف عؿوًما أو دم ادساجد الثالثَج عَ  ن  إ  و 

ة رَش ي إضعام عَ وه «كػارة الـذر كػارة القؿِّي»  :رشول اهلل  حلديث

  ز صام ثالثة أيام.َج عَ  ن  فن   .مساكِّي أو كسوهتم

لؽن توفاه اهلل قبل أن يودم هذا الـذر ،: صخص كذر أن يعتؽف20س، 

 ففل جيوز ألحد األبـاء أن يعتؽف عـه؟

  .د ذلك، وبؼوهلم أقولوع من ذلك كثر من الػؼفاء لعدم ورـَ ج: مَ 

 حسن.ة مساكِّي ففذا رَش عَ  هوإن أضعؿوا عـ
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  فتاوى العتؽاف عذ خر متت

 .واحلؿد هلل رب العادِّي

 

فؼه ) اشؿه ،دم الباب مصـف جقد وماتع وكافع  تـبقه:

 خالد بن عيل.لؾدكتور  (العتؽاف
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فتاوى زكاة الفطر -ثانيًا 

ف: 22س  .زكاة الػطر َعر 

من مصارف الزكاة  فدَن    ىطَ ع  ي   ،ر من  الطعام أو ادالد  ؼَ ج: هي جزء م  

 من أول رمضان إىل صالة العقد. ،الثامكقة

م زكاة الػطر؟ؽ  : ما ح  22س 

  .فرض أهنا عذ اجلؿفور فنن الػطر زكاة فلما د:ص  قال ابن ر  ج:  

 أهل قال وبه ـة،ش   أهنا إىل مالك أصحاب من ادتلخرين بعض وذهب

 . العراق

 .بالزكاة مـسوخة هي: قوم وقال

  ،ئؿة األربعةهو قول اجلؿفور من األ عتؼد شواهأبه ول  ن اهللَديأَ ما  :قؾت

 : حقث قال ابن عؿر،  ـة الـبيوهذا ما تدل عؾقه ش   .أهنا فرض

 ... احلديث.زكاة الػطر ض رشول اهلل رَ فَ 

  .فال أعؾم له مستـًدا ،ـقتفاقائل بس  من وأما قول 

 رشول كارَ مَ أَ » :قال ،فاشتدلوا بحديث ققس بن شعد ،أما الؼائؾون بالـسخ

 ومل يلمركا مل الزكاة، كزلت فؾام الزكاة، تـزل أن قبل الػطر بصدقة  اهلل

 .«كػعؾه وكحن يـفـا،

فقه األمر هبا،  جة عؾقفم ألنوعذ فرض الثبوت ففو ح   .ودم ثبوته كظر

ومل يلمر  ضت الزكاة شؽتر  وإكام عـدما ف   ،ولقس فقه أهنا مـسوخة
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 ا.وهو األمر هبا وكوهنا فرًض  ،. فبؼقـا عذ األصلهَ ـ  ومل يَ 

 وجوهبا. ما قال بعدأعؾم صحابق  ول  

ن جتب زكاة الػطر؟عذ مَ : 23س 

 أو صغاًرا.كاكوا كباًرا  ،عذ األحرار من ادسؾؿِّي وادسؾامت ج:

هل جتب زكاة الػطر عذ اجلـِّي الذي دم بطن أمه؟24س : 

 .وهو الصواب ،عؾامءعـد اجلامهر من ال ج: ل جتب

 لؽن لو أخرجوا عـه فحسن. 

ه؟ئج زكاة الػطر عن زوجته وأبـار  : هل جيب عذ الرجل أن ي   25س 

  .ج عـفمر  فقجب عؾقه أن ي    ،ج: أما األبـاء قبل البؾوغ

جيب عؾقه أن  :ن قالن العؾامء مَ فؿ   ،وكذا األبـاء بعد البؾوغ ةأما الزوج

  .ل جيب :ن قالم مَ ومـف .ج عـفم أيًضار  ي   

 ،ل عؾقفمض  ػَ أخرج عـفم فؼد أحسن وتَ  ، فننبوعدم الوجواألقرب 

ل  ر  خ  فؾق   ،رَخ ض أخًذا بالؼول اآلفَ رَ  وإذا إن صاء اهلل. وهو مثاب عن  ج ك 

 كػسه.

هل جتب زكاة الػطر عذ الػؼراء أيًضا؟26س : 

د ولقؾته، فام ك ضعامه ورشابه يوم العقؾَ ن مَ جتب عؾقفم، فؽل مَ  ،ج: كعم

 .عـد مجاهر العؾامء زاد عن ذلك فؼد وجب عؾقه زكاة الػطر
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؟م معِّي ألصـاف زكاة الػطر، وأكواع إخراجفاف  هل لك فَ : 27س 

ج رَ أهنا ت   هو  دم زكاة الػطر ه من حديث رشول اهلل ج: ما ففؿت  

ػَ  .ضعاًما   .رق فقفا بِّي الغـي والػؼر  وأرى أن ي 

كاألرز ، والؼؿح، والدققق، : يرجفا من متوشط ضعامه الػؼر ى أنبؿعـ

  .... وكحو هذه السؾعت، والسؽروالزي ،والشعرية، وادؽروكة

كالزبقب، والؾحم، والدجاج،  :أما الغـي فقخرجفا من متوشط ضعامه

 .ومجقع أكواع األضعؿة الغالقة ،ومجقع أكواع الؾحوم، واألشامك

ع عدة أكواع من هو مجيث الرشول م حلدف  والذي محؾـي عذ هذا الػَ 

ق كبر بِّي صاع الشعر ، فػار  ادتػاوتة دم الثؿن دم حديث واحداألضعؿة 

  .وبِّي صاع الزبقب

فقبدو يل ـ واهلل أعؾم ـ أن األضعؿة الواردة دم احلديث إكام هي كامذج 

 .دم زماكه  غالب الؼوتألضعؿة كاكت هي 

ج من هذه ر  م أن كل صخص ي   ف  فػ  خرج عـفا إىل غرها، فال حرج أن كَ 

  .ب غـاه وقدرتهَس عذ َح  ،األضعؿة ومن غرها من األقوات

  حـاف فؼالوا بجواز إخراجفا ماًل.ع شادتـا األش  وَ بل تَ 

  !!وجقًفا معتًزا قوًل  هر لؼوهلم دم احلؼقؼة وجدظَ ن كَ ومَ 

ون الػؼر دم شسى بادال، بل قد يؽوالطعام ي   ،شسى به الطعامفادال ي  

 .حاجة إىل ادال أكثر من حاجته لؾطعام لتوفر الطعام
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ب عذ َس هل حت    :من هذه األقوال أن كـظر لؽن يؾزمــا قبل أن كؼرر قوًل 

وشعره  ،)وهو الؾبن ادجػف طًاق  أَ ب َس حت    أو؟ حساب أهنا صعر أو زبقب

 ؟لؽـه درجات وأكواع( ،ب متًرا )وشعره أقلَس (، أو حت   غال  

 -هـ2438)عام  دم أيامـا هذه مثاًل فنذا حسبـا شعر األرز األبقض  

زيد جـقفات منية أو يَ  (8)يبدأ من   وجدكا أن شعر الؽقؾو م( 2028

فتؽون زكاة الػرد متوشط  ،جـقًفا (24)= (3 × 8)  :، فؾو قؾـاقؾقاًل 

  .بفاَس ا، وكل بؾد بَح ( جـقًفا مني  24)احلال 

فسعر  ،فقحسبوهنا عذ أشعار الؾحوم ،األموالوأما األغـقاء وأصحاب 

لؽان الـاتج   3×250، فؾو رضبـا ادئة واخلؿسِّي جـقًفاالؾحم اآلن جتاوز 

 عذ الػرد الغـي. أربع مئة ومخسِّي جـقًفا

 .دين اهلل به ول أعتؼد شواهما أَ هو و ،هذا ما عـدي دم مسللة زكاة الػطر

 جـقًفا رَش نية أن زكاة الػرد مخسة عَ فتاء ادوأعتؼد أن إضالق قول دار اإل 

 !!فقه كظر كبر -أو أقل أو أكثر

ما ادؼدار الواجب دم زكاة الػطر؟28س : 

ط والشعر، ق  والزبقب واألَ  الذي هو التؿر والؼؿحج: صاع من الطعام 

 غالب قوت البؾد(ويسؿى )الذي أصبح قوًتا لؾـاس من الطعام وكذلك 

 األرز مثل :ؾع األشاشقة دم البقوتالسمن أصبح أو بتعبر عني 

 والسؿن. والؾبن والؾحم والسؿك والسؽر والزيت والدققق 
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فـا أن  عذ الػرد دم زكاة الػطر صاًعا، فام مؼدار هذا الصاع رَ : عَ 29س

 بالؽقؾو جرام؟

وهذا  .ـة الرجل ادتوشطػ  هو َح  :دأربعة أمداد، واد   يساوي ج: الصاع

وات من كقؾ ةأخرجفا الشخص عن الػرد ثالثؾو ف. يتؾف دم األكواع

ل ق  كَ  ،وإن أحب أن يزن بـػسه .فؼد أحسن واحتاط وزاد ،مجقع األكواع

 ووزهنا. اكبارً  اتـػَ َح بقديه أربع 

زكاة  فارج مـ: هل يستوي الغـي والػؼر دم أكواع السؾع التي ت  30س

 الػطر؟

والغـي  ،حلال من متوشطفاومتوشط ا ،ج الػؼر من أقؾفار  بل ي    ،ج: كال

 .من أغالها

أو يؿؽــا  ،: هل األضعؿة الواردة دم أحاديث زكاة الػطر تعبدية32س

 خرج عـفا إىل غرها؟أن كَ 

 توكاك ،جدت دم زمان الـبوةوإكام هي كامذج ألضعؿة و   ،ج: لقست تعبدية

  .الؼوت أو السؾع األشاشقة دم هذه الزمانغالب هي 

 وترج مـفا. ،هي السؾع الغذائقة األشاشقة دم زماككفقؿؽـك أن تـظر ما 

؟زكاة الػطر ماًل  ك خرج : هل جيوز أن32س 

 .مالك والشافعي وأمحد :ع من ذلك اجلؿفور من األئؿة الثالثةـَ مَ ج: 

 .ز ذلك شادتـا األحـافو  وَج  
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 .وأكا أقول به ودم احلؼقؼة لؽل رأي وجفته وحظه من الـظر 

؟حـاف بتجويز زكاة الػطر ماًل كػرد األا: هل 33س 

مثل: عؿر بن عبد العزيز،  :ففذا قول ضائػة من السؾف :ج: مل يـػردوا

 .واحلسن البني، وشػقان الثوري

؟ن جوزوها ماًل دلقل مَ ما و ؟ج ماًل رَ ل ت   :ن قال: ما دلقل مَ 34س 

ول ن هذا هو الذي فرضه الرشنف (ج ماًل رَ ل ت  ) :أما دلقل من قالواج: 

 .ريض اهلل عـفم الؽرام وأخرجه الصحابة ،ر بهمَ وأَ  

كعؿر بن  :عل بعض السؾفهذا قول وف   :ؼالواف ن جوزها ماًل،دلقل مَ أما 

  .الثوري عبد العزيز واحلسن البني وشػقان

بل  ،وكالمها واحد ،والؼصد إغـاء الػؼر وشد حاجته بادال أو بالطعام

  .حيتاجهي به ما يشس ،ادال أرسع دم يد الػؼر

فقحتاج إىل بقعفا  ،وقد يتجؿع عـد الػؼر مئات الؽقؾوات من الزكوات

األمر فنذا أعطقـاه ادال من بداية  .فقبقعفا بسعر أقل ،لقحصل عذ ادال

 أفضل له ولـا. كان

واألمر واشع وقريب دم  ،ن جوزواووجفة مَ  ،ن مـعواففذه وجفة مَ 

 احلالتِّي.
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 رةف  ض   الػطر زكاة اهلل رشول ضرَ فَ »ث: :  ما صحة حدي35س 

 ففي الصالة قبل أداها نمَ  لؾؿساكِّي، ؿةع  وض   والرفث، الؾغو من لؾصائم

 ؟«الصدقات من صدقة ففي الصالة بعد أداها نومَ  مؼبولة، زكاة

 ج: حديث ضعقف.

ففي الصالة قبل أداها نمَ »: ل مجفور الػؼفاء بحديثؿ  : هل عَ 36س 

 ؟«الصدقات من صدقة ففي الصالة بعد أداها نومَ  مؼبولة، زكاة

 هو إكام العقد صالة قبل إخراجفا أن إىل اجلؿفور ذهببل  ،كال ج:

 در  يَ  واحلديث .الػطر يوم آخر إىل جتزئ بلهنا وجزموا فؼط، مستحب

 . عؾقفم

 ألهنا بالتػاق حرام إكه: رشالن ابن فؼال ،العقد يوم عن تلخرها وأما

 عن الصالة إخراج دم كام ،إثم تلخرها دم يؽون أن فوجب واجبة، زكاة

 .قاله الشوكاين .وقتفا

: لضعف احلديث فػقه كظر كبر (د عؾقفمر  واحلديث  يَ ) :أما قوله :قؾت

 من األصل.

أكه قال الوارد عن رشول اهلل  ديثاحل:ما صحة 37س: 

 وما معـاه؟ ؟«معن الطواف دم هذا القو غـوهمأ»

 .ج: شـده ضعقف
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د س  ما يَ  بلن تعطوهم ،أغـوا الػؼراء عن شمال الـاس يوم العقد :ـاهومع 

 .حاجتفم من زكاة فطركم

متى جتب زكاة الػطر؟ :38س 

  .خر يوم من رمضانآجتب بغروب صؿس  :قال فريق ج:

  .العقد فجر يومبؿقالد جتب  :قال فريقو

د بعوفائدة هذا الختالف دم ادولود يولد قبل الػجر من يوم العقد و

  .مغقب الشؿس هل جتب عؾقه أم ل؟

 أهنا جتب بالػطر من رمضان. ،فلقول بالؼول األول

متى جيوز إخراج زكاة الػطر؟ :39س 

وهم الشافعقة، واألحـاف عذ أصؾفم  .ريق من أول رمضانجوزها ف ج:

  .زيدسـة أو يَ بجواز تعجقل الزكاة قبل وقتفا ولو بَ 

ا د   :قومِّيبالعقد  لصالة العقد أو قبل قبل اخلروجبل  :خر قالواآوفريق 

  . ورد عن عبد اهلل بن عؿر

لعدم ورود كص صحقح رصيح دم  :ذ ادسؾم فال جـاح عؾقهَخ وبلي رأي أَ 

 . هذا عن رشول اهلل

الػؼر عذ يوم  اأخرها قبل العقد بليام ففو أفضل له حتى يستعِّي هبفؾو 

 .ت أيًضاأولو عجؾفا أجز .العقد
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ر زكاة الػطر حتى اكتفى يوم العقد؟خ  ن أَ م مَ ؽ  ح   ما :40س 

حتى تمدى  ،يؽون الصوم معؾًؼا بِّي السامء واألرض ل يؼبؾه اهلل وهل 

 زكاة الػطر؟

ثم ومذكب، ووجب عؾقه أن آففو  ،ر الزكاة عن يوم العقدخ  ن أَ مَ  ج:

 يمدهيا ويتوب إىل اهلل من هذا الصـقع.

 حرام إكه: رشالن ابن فؼال ،العقد يوم عن تلخرها وأماقال الشوكاين: 

 إخراج دم كام إثم تلخرها دم يؽون أن فوجب واجبة، زكاة ألهنا بالتػاق

 .وقتفا عن الصالة

 فال يصح عن رشول اهلل ،أما احلديث ادذكور 

 

 

  عذ خر زكاة الػطرمتت فتاوى 

 واحلؿد هلل رب العادِّي

 

ن بقـفا مصـًػا ولؽــي مل أجد م   ،رالػط قرأت عدة مصـػات دم زكاة تـبقه:

ويستعرض األقوال ويـاقشفا مـاقشة تبِّي الوجفة النحية  ،شػي الغؾقليَ 

 لؽال الرأيِّي.
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 مةـــــاتـــــالخ

 الػطر زكاة فؼه دم اخلػاف الػتاوى)وبعد أن اكتفقت من كتابة 

، ل يسعـي إل أن أصؽر اهلل أوًل وآخًرا: ففو (والعتؽاف

م   َوَما} ضلأهل لؽل ف ن   ب ؽ 
َؿة   م  ع 

نَ  ك   . [53: الـحل] {هلل ا َفؿ 

ث مصطػى بن العدوي، الذي  مة اد َحد  ثم أصؽر صقخـا الَعال 

 .ل حرمـا اهلل واألمة من عؾؿه وفضؾه ،َعؾ ؿـي وأرصدين

 د فقفا خؾاًل َج ن وَ ومَ  .يل فؾقدع   اد دم رشالتي كػعً َج ن وَ ومَ 

 .يوعقب يبخطئ فؾقبنين ،وكان من أهل معرفة الدلقل

 .واحلؿد هلل عذ كل حال 

 آله وصحبهعذ  وَصل  الؾفم وَشؾ م وبارك عذ كبقـا حمؿد و

 . أمجعِّي

 رجبوكتبه : أمحد آل 

 ووالديه ومشايه وزوجه شائاًل اهلل أن حيػظه

 02022263228هاتف/ 
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